EM CENA ARTE E CIDADANIA
Missão: “Contribuir para a educação artística, cultural e cidadã de
crianças e adolescentes através de atividades: educativas, lúdicas,
criativas, e artísticas de dança, teatro e de música.

12 de outubro, dia das crianças| 2020
O presente foi diferente: livros de colorir, hidrocor e papel, muito papel !
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15 de outubro
Homenagem| Luiz Guilherme

Luís Guilherme Gomes Luís Guilherme Gomes Luís Guilherme Gomes

19 de outubro, dia Internacional do Livro
2020| DESTINO: O que tiver de ser, será.
Lançamento do Livro de Júlia Ferreira: Destino. Uma história de realização de
sonhos. Uma jovem sonha em ser bailarina e vence todos os obstáculos que encontra
a sua frente para realização de seu sonho. No meio do caminho, uma história de
amor a outra pessoa, amor pela dança. Será possível conciliar esses dois amores?
A Em Cena Arte e Cidadania foi escolhida para receber a renda desse livro, escrito
por uma jovem muito prolifica, apesar dos poucos anos que teve de vida. Júlia
Ferreira deixou esse livro escrito e o seu destino foi contribuir para que as crianças da
Em Cena Arte e Cidadania possam realizar seus sonhos !

Destaques do Período
Dança e Criatividade| Sobre as aulas on line
A casa das pessoas viraram salas de aula e o sentido mais trabalhado passou a ser a audição. Criou-se uma
nova relação de espaço de aprendizagem e da forma como as crianças são orientadas pelas professoras. As
crianças passaram a ouvir mais, para poder executar os exercícios e comandos dados. Não há espaço para o
toque que corrige e nem para o abraço que acolhe. Nessa nova lógica, a professora se desdobra para manter a
atenção da criança que, por sua vez, se esforça muito mais para se concentrar em torno de uma tela de celular
e abstrair os barulhos e a presença de outras pessoas nas casas.
Janninne Santos, estagiária de pedagogia dá seu depoimento sobre aulas online e o envolvimento com as
crianças: “Eu aprendi a fazer uma ligação entre a aula de dança e a de criatividade, ou seja, há uma sequência
entre as duas atividades” .
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Capacitação
Jornada Infâncias Plurais| Kettuly Leal e Déborah da Conceição, da Em Cena, estão participando do ciclo de
encontros e criação sobre a infância e a adolescência realizado à distância pelo Itaú Cultural (IC) e Instituto
Alana. A capacitação é voltada para artistas, educadores, produtores culturais e outras pessoas com atuação
prioritária em arte e cultura para a faixa etária de 7 a 14 anos.
ELA PODE comemora 100 mil mulheres impactadas
O Programa Ela Pode executado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora–IRME atingiu 100 mil mulheres
espalhadas por todo Brasil com oficinas e capacitações voltadas ao empreendedorismo feminino. O Programa
contou com mais de 200 multiplicadoras e inúmeros parceiros – entre as quais Déborah da Conceição e a Em
Cena Arte e Cidadania! Este feito foi comemorado numa festa on line no dia 1º/10, marcada pela alegria e
emoção que culminou com a apresentação das Multiplicadoras de Destaque Ela Pode. Na ocasião foi feita uma
reflexão sobre essa conquista. Segundo Ana Fontes, coordenadora do IRME, o programa interrompido pela
pandemia deve continuar!

Coronavirus, na Em Cena, não tem vez! | Tres
vídeos sobre a campanha de prevenção ao Covid-19
realizados pela Em Cena Arte e Cidadania, com apoio da
FioCruz, concorrem ao Festival 1 minuto.
http://www.festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/48958
http://www.festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/48959
http://www.festivaldominuto.com.br/pt-BR/contents/48965

PÃO SOLIDÁRIO| A CAMPANHA DE 2020
No Pão
Solidário Arco-Mix é assim: você compra pão e todo o valor
arrecadado é doado ao IMIP para a compra de um novo
equipamento do setor de oncologia infantil. Em 2020, o pão comprado, foi encaminhado a 80 instituições do
Recife, entre elas a Em Cena Arte e Cidadania.

EM CENA ARTE E CIDADANIA – @emcenarecife - www.facebook.com/emcenarecife/
Esse Informtativo é enviado de acordo com as leis de Spam. Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de volta escrito remover na linha do assunto.

